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 َ: 

اردم مَرامَ  موةء رمدنء َ از  موم ما، 

 واز ةىَر  نر  ،َدةدة امدراوةَ م وم ن

مَ و ىرا دمراَم مَد  ى َرء مَر مدا ،

 وةى راردن، ط مزم رةى) اردم  مزةرةط  دةم 

 ( رى ،اندةم ر ،رنور رؤ  دمردة  ىراَو م

  ا.  ر َردمء م رَطمَن مو رن

 ءوةم َ رامَرةى مزؤرى ذ م  وةن دةرو ومز ن

ََد مَ و م َاما ممر،  ىَر مَ و رامَر مط

رَ دةمةرام ت  موة َدر ،َم وم  رة ى 

ت دةردةدةو ام نءوة دام ةرانوةن دةم ىَ ن وةكوم  ت

َر ،زؤر ةرامرى دةم  ندمَل مَ وة  ،ر يم 

 م وةى ت مَ و راَى مر رىدة َو  َو ر

َ  . اى زؤرَ  

 مرد َر ا)نمر نءر ،ورى نء ؤ(،  وةك مَ 

وةم، دا زدة ،دوو)- ن ) ١١ ت ر ومامدراوةَ م 

،  ش  اَد  دمرى دةار  زة َومَم  را

موةم َ و١،   واويدا م َد   ازىَ ممَ

 َازةى وموةى ش  ، اردم مَرةم و َمدا

                                                           
  ، وامش وةك َىء ن.ماوةرن مو رما  رن   ر َردما ن  َمَ َى   ١

  



     ر دممر مازةَ ن ءوةم َ     امرد َر      ر /اردن             ٢٠١٧  ردى ىمKIE  

           

3 | P a g e  

 

َ َ،  ازامم رةو  م زةىءر َردن  دةاوةى

  .  و َازة دةاوةَوام دةوةَوة ط و  رةى 

 ةدةو َ ودوةرط  ،رةدا   ىمَر تءو و ومز

 رة روو، مَ ازَرن مَ ى ء ن طوة، 

 ون طرد مر مام وةىناردة كرةَن وةك رازَ ، 

 دمردة   راَنم ءوةم َ  رةة. دَ  

اوةروو،   دةر  ىم رَء مر َر رَرةن 

 مَ و راَم دا  مَد رووى رامَو ر انَم واز

  مو رم ردما. 

  

    رة    

  :وَ َو رة 

-  دمارددة وط َم َى دوى م و اردم ازىَ  ارةم

 ءوةم َ رامَنم َم  مر  ،امردو  م  ش

 :  

  .ى اراو)١٩٩٢ى  (١ى اردم رم ردن ى ذرة  -

- مم اردم ى  ى امرد َر نزاو م نءطَر

   .ى اراو)٢٠٠٩ى  ()٤(ذرة 
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   :َ رىو  

ر َردما مَرن مو َ  موةء نم َرةراى وةى 

  ، امطَر م نءر ،وةا ء ََرى رطى م

 مَ و َ نراَم ام .  

  وط او:  

 ىموو ط رةزة رير وةى ردة َن دةء َر ر ن

،َردا  :  

 مر مام نرد:   مم نءام وةى مر نرد 

ذرةى رمدم   ،  ام ارموةرَاو و  و طم ددة

رنر ،رى نء ؤ) موةم َ مء  مر وم (نر

، اردمن ن دةمةراموة م ا، ط طرم رَطم ءردن

  شم و:  

 : وةىدمار ددةى٣٦ دمار ارة  نرد مر اردم ى

  .)١٩٩٢ى  (١ى ذرة 

:وةى  دووةدمار ددةى٣٢ نزاو م نءطَر مم اردم ى 

 رةى ذ امرد َر٤)  او.)٢٠٠٩ىار ى   

  

 :امرد َر اردنء را ىر ى م    وةى

 درودم رى دةمةرام ت  َ ر َرَرى  َم مواو 

وةم ن.ءرد َر م 
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 رةَررم نو:  

 اردمَ  موةء ن م َرمم وم       رَرامىو و 

مَرام ر  ذرةك ا و ،و رمدم َ  ما طاومر،

ى   ط  و َازام  مَان  ي  رةوة     وةىَ موةء ن، 

  :  وةَدا دةى ارةوة دوو 

وة رى دةمةرام ت مى  و رَو َمَ راوام :  ىَاز

َدرَة  .رةَر    ََر اردن م و َامدا دة ،ر 

 /ر ك اردم ىزم كرَر،        ،مَة م /ر ة اردم ىزم دةط 

  ؤ  وة رةى   اردم ام نَ دى وم اوَر و 

 رىامرداطمر و رةىر ذ ماوةمر ن  ت.  

   م  َمى   َ َةرو َازى راور، دة    َراوام و َم، دووةَ :ازى

 م رىَ زؤر ،ةرام داو دةماردم ىزم  ط ، 

 م و مى اردن ر َ          ََوةَ   ازة   .دةمن َةدةن

َرا  م اردم "م   وةك ،ةمَر ة  ر   /ة  نرةى زمى اردم  

 َم و"وَ " و"ةَر        " وةك ،زؤر /ة  امَ مام

." وارةى امدةم " وارة" و امك      دةم ىزم َلط ازة مَ  

" ن  "وو  د" و " اوةى " ر /ك مَرى وةك  

رم".  
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 : رةىَر دممرم ر ر دةرةوةى  ىَزؤر  

 َ   ءوةنم  

 ت ى م ر   موة ن ر َدا ة رَر

م م امراَ راوةَ .ةمركَ ر م ك  ، َ  ن

،  مةرن دةمَدرَة وةم مَ و ر ام  تةَ ش وا ،

، ن،  ممة وا،م وَ ازة  . َرى دةمةرام ت  يَ ك

.َدةدة امرد َر ردونء ،ن  

وم   وا  ) مَ   ر نرم ، ن ،  ، كظ ، نمرو ،

ى ى )%٥(ما رَةى . رماوة )ء ننوم، من، امن

ن مم وةك ء ؤء     طو ة     رم و ورم

   رماوة.

   َر مرةَر  وة:  

-   َىءم ن ءوةم م   ز م دةرةوةى ن ؤر

م َ اردن،   { ر  َمى ؤى اردما ر زةء دةرَن

  .دةدةن }اردنم دواى  ،رؤذى اردن

 ردةَى دم وم و دمومزوة رةَر ،  َم   َر تءدةو

      ن ءوةم َ ةراموانء دةمواوى دام رةىذ َومن مرا

  َ و  ء  دمردة  نوموام رى ،نر درو

.موةم  
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ادمَ  موةء     مَر   ر َردما    رَرة    

ا   ء م رَطم رن مو رم ردن    ١١،  طاوةر ن

  ر  رن).    ١ر  رن،  ٥ر  ؤ نء رى،  ٥رماوة (

ر رةىذ  وة م س رةدا     ، ن زؤرن موةم َ و م  وة

وة دةوة،     رة  ر   ، دا  ر َ دةَو  َة

  رة١ى ذ)  ة ) ١٩٩٢ىامم  ََرا ء َ  ت دا  

مر رةىَر ر دم       ى ىازامدا  ن ءوةم َ 

را دمراَووى مر ىوةم َ ء م ََ وة.      رة رى

    وةى  وةَرش دةطواوم وةم َ ةرا ءرى دةم نت م 

ن م ،  ،َواودة وة وةش    ،مَ وَم ءدةم  ةرام

وة ممم ر وةمر اردم َ وةى وةى زؤرم ةرامدةم  (رد)   ىَر

مو  وارة ََ رةم    دةمم ةم ر طر ر دم دةم َوة، 

 .موةم َ و  

مَ و ت ةرامرى دةم وم   كر  م     َلط رى م دمى  دروَ

َة  ازةََى دموة دةدم و     وةك مَ دةَ،  ،زؤردا 

َء روردا َازى   رَا دةدة َم  ى َدروى، طرم ،وة 

ر دممر   ن ءوةم َ،  ؤوةرم ا  ة َ  و زؤر م

   ازةىَ و     َم ن دةَ مراوةَ    م ر  ىَ   وةوزؤر

  .ةندةمن َدةام ، موةزؤرو َى  و ون، 
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  ن وةى زمم اردنردا ة:رَرةى دوو

  دم م زمك  مامَ  موةن 

  رةَر نوةم َ  َر  اردن مزم وةىدار 

ش .زؤر  دازم َم  و دواى َدةدة دا موة و

 امدةم  ى ىوامدمار و ١٩٦٥َ ،را دا وةى 

َ نءَمرة نى  .زؤر  دامزم و  

 م وةك موة وم ،طر  رَرة ر َردما َر، وا 

َ ن  اردن زم َندة ،نا زؤر نءَ لم و ار

 م اردم  ش نءن زؤر زاو  ودى نم دمرا

   دةم رىء طَرطمَ و رى زارىء ؤذةى   .َدة  

رةَر   وة و ،اوةررة  ةَ  امرد َر  اردم

ك زمى اردم ت  ن و ، و َ موةء نرما، 

َم) ؤ ن رى،  ش دؤ َر ،َم دةم رشءوى رك

َوةو مَى دةوم َ وة  زاَ وة دة رنء رن)، ر

  دةممن.

 ام امرد َر زاو م م اردمن َ   ،

ى طرَا ،  رَرةََدم  زةرة  موموةدراوة، 

   وةنوةم َ مام  كزم م دم  ىَ

  . ن رماوةما  َ ى ر ١١وموةى ذرةى و 
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َ رةىَر: ر دممر نَ   دازؤر  وم  

  ازىَ)/اوةنم  - ا ا(  

رةَر  ،دا  ةىَر د  ن ءوةم َ دمراَم م

رَة  مو رما ودرى دةَ، وا مَ رَةى مَرادمَ ن رما 

  ،َ َدة ز ةَو ر  .َ  

م رووى ازةَ  وةىوة ،  َر م  َ وةدمََ 

 َوم  مَ ىم ةَو ر م ،ا َر ر راوامَ 

ََ اَتو ، ى  اوةى ر رةىذَ ر، ةَو ر م 

ر  نَ مةم َد ، رةرى دط  شازَ ى" اوةم - 

ا ا" اَ  ، ومراوَمام ءوةم َ َ ر ا،  َ

 ىمر و رةىوة، ذدو  ناوةوة. ممدة ر   

َ  ازة ا ر َردنء َارس دةدة  ،َومى َ ازة

رَةى  م ، َدمادةارَدم ةن رنء م رَطما 

   ٢٥ (% .َ(َاا  و  َ%) ٣٠(  ردمارَةت 

 َرم مرةَر    وةى :  

-   َم  ردةةدةنء مدة ن ىر ىم ن ءوةم َ

  روة. اردم ر م موةى زؤ

- وةى زؤرم  ر  َر م ر نَ رامَم ومى دا َدة،  

   ى رمى ء ذى وازن.
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-  مَدة  نَ وةى دةم ط وةى زؤرم  وم راوامَ َم

وةوة، رمن ى دةدمَ ازى  ما رن دةَوة،  ر

ش رووى دا مَرادموة  ،دةدرَ َراوامَ  موةء ن

َو ر ىءرطدة  وةى  ،تةا درواردم ىؤ دواى  دى

 .ََا دة٢  

  

  :ورى طَ  

ورة ط  رىدة مام ى رَرةى  وةَرو  ، 

)ر ر م دممر ى زؤرَ دةرةوةى  ءوةم َ 

دةدة َ  ،َز ء َ ازى  ر َردما (. َن

  ،َ اَ ا   ت ةرامدةم َر دمدروَ  ءوةم

ن . َم مز و رط،وةََ ىَ  وا  ء وةك رةَو ر

وردا  دةرةوةى زؤر  ،م  روات رمدم رَ  ن

َو  ردى  ََ ر  رةر ر كرةذ مَدة،  م ىَد ر

، راى م دةم َوةرَى م زار ا ورى دةمَوة ن 

   ء م  ت رذةوةمي وة.َ موة اردم و

  

  

                                                           
٢
   م ازوَ  ،ن  رةىَرزؤر  وم نَ  ر دممر  دا تن مدم  َ ةداَ ،

رة وةىدممَر در.  
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 :نردةرا  

  م طو ددة  دوو  اروة:  ردنرم* 

   ).١٩٩٢ى  (١رم ردن ى ذرة  ارة اردم ى اردم ٣٦ددةى  - 

ى ٤ر َردما ى ذرة  ى اردم مم رَطنء زاو من ٣٢ددةى  - 

) او. ٢٠٠٩ار ى(  

 * ىءَ رامَم  ر   نرد مرن  م ن نر

  رَطو زاو مما رن ت.

 *نء رااردم ىر ى م  :َ وامم  امرد َر  

 - َ  ت ةرامرى دةم دمدة ن ءوةم ر ماردم  نء

  م رَطو زاو من.

 -    ت َةوو رَ  اردن مموةم َ نرد َر م ء

  دةت.

 -  دمدا  ت رىدةَ ر  ت امدةم ر انءى دةموةمو مَو 

وةم  اءاردم رؤذى.  

 -   ت رىدة َ  اردن ىزم دم نءزاو م اردم ام

َر ن ءوةا. ممرد  
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   :نوةر  

  )ى اراو.١٩٩٢)ى  (١ى اردم رم ردن ى ذرة ( - 

ى  ٤ر َردما ى ذرة  اردم مم رَطنء زاو منى  - 

  )ى اراو. ٢٠٠٩(

 - ر اد  درا ١٩٤٩     اوة:  .٢٠١٢وة وةرط 
h�ps://www.cons�tuteproject.org/cons�tu�on/India_2012.pdf?lang=ar  

-  متت ا   مم أ ما واود ا   ، ،تا   

  http://www.aceproject.org .اوةوةرط  
 

  

  ، رَاو َرى مKIE  ،مى ردى  اردن 

)  اوةراوة،  ٢٠٠٢مَزروة داَةرَر سءم م ن ،(  

 وَ تردة.. ار اردنء مزةء رةط نو دم 

 مَ :نومرى  –م ةرن  –ط ل – رم رى-  َ م  

info@kie-ngo.org  
aram.jamal@kie-ngo.org 

www.kie-ngo.org 
٣١٨٧١١١  

٠٧٧٠١٥٧٣٢١٠ 


